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Inledning 
”Investerings- och driftprogrammet” benämns ”programmet” i resten av dokumentet. 
 
Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen planeras att användas 
samt vilken total driftkostnad det genererar. 
 
Samhällsutveckling kräver långa tidsperspektiv. Baserat på gällande styrning och föreslagen ram i utblick har en 
planering för kommande 4-årsperioder gjorts. Programmet visar en detaljerad planering för perioden 2020-2025 
med utblick 2026-2029. För utblicken finns inga givna ekonomiska investeringsramar och planeringen för 
bostadsbyggande och enskilda projekt har inte kommit så långt att den är komplett. I utblicken visas endast det 
innehåll som det finns kännedom av idag för att ge en översiktlig bild av nuvarande planering. Utblicken 
redovisas med en kolumn längst till höger i tabellerna (tabell 4-8 och tabell 11-12) där investeringarna beskrivs.  
 
Utöver tabellerna där de planerade kostnaderna för respektive investering beskrivs finns en övergripande tidplan 
som bilaga till detta program. Pågående och planerade projekt för perioden 2019-2029 redovisas i den 
övergripande tidplanen, se Bilaga 1. Syftet med tidplanen är att ge en överblick över vad som är planerat att 
genomföras i kommunen de kommande åren. Det är också ett planeringsverktyg för att kunna lägga resurser, tid 
och investeringar i rätt ordning. I tidplanen visas dels de planerade investeringarna och inhyrningarna, men 
också de planerade detaljplanerna som kommer att leda till ökade volymbehov i utblicken år 2026 och framåt. 
Just nu bedöms omfattningen av dessa detaljplaner leda till en bostadsleverans 2026 och framåt som kan 
förväntas kräva fortsatt höga investeringsvolymer i utblicken.  
 

Syfte    
Syftet med programmet är att redovisa hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas samt vilken total 
driftskostnad det genererar. Programmet redovisar även vilka nya lokal- och verksamhetsbehov som löses 
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genom inhyrning av lokaler eller köp av verksamhet. Driftkostnaderna för dessa externa objekt finns med i den 
totala simulerade driftkostnadskonsekvensen. 
 

Mål 
Investeringsmedel tillsammans med förvaltningens driftsbudget är den ekonomiska ram som förvaltningen har 
till sitt förfogande för att uppnå de mål som presenteras i budgetdirektiven tillsammans med nedanstående 
kompletteringar. 
 

Inriktning och prioriteringsgrunder 
Enligt översiktsplanen ska tillväxten ske inom tätortsområdet Kungälv, Ytterby och Kareby samt i 
serviceorterna. Utöver det ska boendeutveckling inom vissa utpekade s.k. A-områden i Kustzonen vara möjligt. 
Till det förväntas byggnationen av småhus på landsbygden fortsätta. I budgetdirektiv 2021-2022 (KS2020/0729) 
lyfts strategiskt mål nr 6, ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. Det innebär 
att kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och 
planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag 
och samordning mellan kommunen och externa investerare. Planeringen för LSS- och äldreboenden skall ligga 
med i planeringen för nya bostadsområden för att klara de ökande behov som den förändrade demografin i 
kommunen kräver. I enlighet med budgetdirektivet ska samordningen mellan infrastruktur och byggnation bygga 
på breda analyser utifrån medborgarnas behov av bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov, 
där helheten prioriteras framför delarna. Resultatmål nr 11 anger att planberedskap ska finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och handel. 
 
I detaljplanearbetet ske enligt budgetdirektivet följande prioriteras:  
1. Kommunens kärnverksamhet  
2. Näringslivets behov  
3. Bostäder 

Fördjupade prioriteringsgrunder för planering av projekt  
Inför start av nya projekt görs en strategisk värdering som fastställer i vilken grad projekten följer strategiska 
mål/resultatmål/politiska direktiv.  
 
Högt strategiskt värde har projekt vars leverans uppfyller en eller flera av nedanstående punkter 
 

A. Kommunal service (kärnverksamhet) – för lagstadgad kommunal service eller politiskt prioriterad 
service  

B. Övergripande strategiskt viktig infrastruktur  
C. Betydande ekonomisk avkastning av kommunal mark (exploatering) 
D. Verksamhetsmark och bostäder   

 Strategiskt betydelsefull bostads- eller näringslivsetablering  
 Där det finns infrastruktur t.ex. VA. 
 Förtätning i kollektivtrafiknära lägen  

 
Antaganden 
Planeringen av programmet har utgått från följande antaganden: 
 

 Fyrstegsprincipen tillämpas i planeringen. 
 Det förutsätts att samverkansavtalet med Hemsö genomförs 
 Det förutsätts att externa aktörer är villiga att bygga lokaler för inhyrning  
 Planeringen av VA-utbyggnaden är anpassad efter att hantera de skarpa förelägganden som kommunen 

fått från länsstyrelsen. 
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I bedömning på hur de behov som lyfts i lokalförsörjningsplanen ska lösas tillämpas fyrstegsprincipen. I första 
hand tittar man på möjliga förändringar av organisationen och verksamheten. I andra hand på lokalanpassningar, 
moduler eller tillfälliga lösningar. I tredje hand på ombyggnation och/eller tillbyggnad. I fjärde hand på 
nyproduktion eller inhyrning. 
 
Investeringsplaneringen i programmet förutsätter att det samverkansavtal som tecknats med Hemsö kommer att 
genomföras. Detta omfattar fem olika nybyggnationsobjekt, dessa beskrivs i mer detalj i avsnitt skattekollektivet 
– externa byggnationer. Separat politiskt beslut om marköverlåtelse och inhyrning kommer att fattas för varje 
objekt, men i detta program antas att alla kommer att utföras enligt samverkansavtalet. Om man istället skulle 
återgå till att bygga objekten i kommunens egen regi skulle det innebära en omfattande omplanering av 
investeringsprogrammet och/eller höjda investeringsramar för skatt. Det skulle också kräva mer personella 
resurser för genomförandet. 
 
Inom VA-verksamheten finns fyra förelägganden från länsstyrelsen som kan leda till viten om utbyggnaden inte 
görs i tid för föreläggandet. I planeringen av VA-utbyggnaden har hantering av dessa förelägganden arbetats in.  
 
I enlighet med budgetdirektivets uppdrag nr 16 ska förvaltningen upprätta ett förslag för ett idrottscentrum med 
kostnader och genomförandetid. Uppdraget att skapa en hallarena finns inplanerad i den övergripande tidplanen, 
men eftersom projektet är i ett planeringsskede har inga uppskattningar kring investeringar och 
finansieringsformer inkluderats i detta program.  Arbetet med hallarenan pågår och beskrivs närmare i sista 
stycket i detta dokument. I samband med uppdraget med hallarenan görs parallellt ett arbete med att 
upprätthålla funktionen hos is-och simanläggningen Oasen. Byggnaden har ett stort underhållsbehov och ett 
antal åtgärder behövs för att uppfylla gällande miljökrav, arbetsmiljökrav samt säkerhet för besökare och 
personal. Målsättningen är att i första hand endast vidta de åtgärder som krävs för att kunna hålla anläggningen 
öppen och därmed minimera kostnaden för investeringar. Beloppet som finns i tabell 6, skattekollektivets 
investeringar, ska ses som en prognos och förvaltningen arbetar för att begränsa insatserna i anläggningen till det 
mest nödvändiga. Förvaltningen kommer att lyfta budget för åtgärderna till politiskt beslut när insatserna i 
Oasen ska genomföras. Här måste betonas att åtgärderna i Oasen endast är av kortsiktig karaktär. Anläggningen 
har omfattande underhållsbehov och saknar idag kapacitet för behovet av simbassänger/undervisningsbassänger 
samt isytor som finns hos föreningsliv och medborgare. Att renovera Oasen för ett långsiktigt bevarande samt 
höja kapaciteten skulle innebära mycket stora investeringssummor, uppskattningsvis motsvarande en 
nybyggnation. 
 
 

Investeringsramar 
Tabell 1 visar förvaltningens förslag till fördelning per år av investeringsramarna. Den totala investeringsramen 
följer kommunfullmäktiges beslut i maj 2020. 
En omfördelning har gjorts mellan finansieringsslagen och dessutom har en omfördelning från 2020 till 2021 
planerats in då flera investeringar prognostiseras bli försenade mellan åren.  
 

 
Tabell 1 Förvaltningen förslag till fördelning per år av investeringsramarna 

  
Skattefinansierade investeringar 
 
Skattefinansierade investeringar handlar om investeringar i infrastruktur, offentliga miljöer, lokaler och 
anläggningar, inventarier och digitalisering. Planeringen av de skattefinansierade projekten styrs till största delen 
av de behov som lyfts i lokalförsörjningsplanen samt i den övergripande infrastrukturplaneringen. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

Skatt Ram 120 000 278 000 290 000 290 000 240 000 240 000 1 458 000

Medfinansiering Ram 18 000 3 000 40 000 40 000 10 000 111 000

Avgift [netto] Ram 100 000 230 000 180 000 120 000 90 000 100 000 820 000

Total Ram 238 000 511 000 510 000 450 000 340 000 340 000 2 389 000
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Investeringarna under perioden 2021-2025 genererar en driftkostnadsökning på ca 370 Mkr. I programmet finns 
även lösningar presenterade som innebär att lokal-och verksamhetsbehov verkställs genom inhyrningar eller köp 
av verksamhet. För att ge en överskådlig bild av den totala simulerade driftkostnadsökningen har även 
driftkostnadskonsekvenser för dessa objekt räknats med. Då räknas endast hyreskostnader och verksamhetens 
kostnader in. 

Medfinansiering 
Medfinansieringsprojekt syftar till de objekt som byggs på det statliga vägnätet som Kungälvs kommun 
finansierar helt eller delvis, men som sedan ägs och driftas av trafikverket. Detta är en form av 
skattefinansiering, men den redovisas separat eftersom anläggningarna sedan kommer ägas av trafikverket.  För 
dessa objekt finns så kallade medfinansieringsavtal.  
 
I nuläget finns medfinansieringsavtal avseende fem olika objekt som planeras byggas inom 
investeringsprogrammet tidsram. Det finns också en prognos medtagen för en sträcka som bedöms bli aktuell 
för ett avtal framöver, GC Kode-Stenungsund. 
 
Avgiftsfinansierade investeringar 
De avgiftsfinansierade investeringar omfattar de behov som finns inom VA- och renhållningsverksamheten. 
Dessa är enskilda kollektiv och har därför en egen ram för investeringar. Investeringsbehovet är nettot mellan 
kostnaderna för investeringsobjekten samt de anläggningsavgifter som förväntas under perioden. För utbyggnad 
av VA i områden längre fram i planeringen ska alltid olika alternativ för genomförandet analyseras där 
möjligheten att utbyggnaden görs via alternativ utbyggnadsmodell alltid ska vara ett av alternativen som 
analyseras.  
 
Det är tre förutsättningar som framförallt har styrt investeringsplaneringen för avgift; ett föreläggande för Aröd, 
krav på lösning av avloppssituationen i Marstrand samt att en förlängning av ett föreläggande i Harestad/Nereby 
beviljas. 
 
Kommunen är ålagda av länsstyrelsen att lösa vatten- och avloppssituationen i Aröd fram till 31 december 2025. 
Därefter kommer kommunen att åläggas ett vite på 15 Mkr årligen fram till dess att utbyggnaden av hela Aröd är 
genomförd. För att kunna ansluta Aröd, samt andra bostadsområden i kustzonen till det kommunala nätet krävs 
en utbyggnation av flera etapper av överföringsledningar och därtill hörande pumpstationer. Detta är det mest 
kostnadsdrivande i perioden 2020-2025 och anledningen till att planeringen behöver vara framtung. Eftersom 
dessa överföringsledningar behöver vara byggda innan man i slutet av perioden kan bygga ut det lokala nätet i 
Aröd behöver stora utgiftsposter ligga framförallt 2021 och 2022.  
 
Det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i Marstrand har vid tillfällen överskridits. Kommunen är 
ålagda av länsstyrelsen att komma fram med en lösning och tidplan. Därefter kommer kommunen sannolikt få 
ett nytt föreläggande, men redan nu påverkas utvecklingen i Marstrand då länsstyrelsen inte kommer godkänna 
detaljplaner som bygger på ytterligare anslutningar till det befintliga reningsverket. Förvaltningen har efter 
överväganden landat i en lösning där överföringsledningar byggs mellan Marstrand och Vävra för att ansluta till 
reningsverket i Göteborg och även ta med sig färskvatten ut till reservoarerna på Koön och Marstrand. 
Förprojektering av en överföringsledning Marstrand-Vävra har påbörjats under våren 2020, detta kommer sedan 
genomföras i flera olika etapper. Kommunen avser att i dialog med länsstyrelsen föreslå att kommunen får till 
2030 på sig innan denna permanenta lösning ska vara på plats. Byggnation av överföringsledningen kommer 
genomföras både i perioden 2020-2025 och 2026-2029. Första etappen av projektet är en ombyggnation av 
reningsverket i Marstrand för att klara situationen fram till dess att överföringsledningen är färdigställd. Denna 
ombyggnation hanterar dagens situation och handlar om att hantera att värdena för verket inte överskrids samt 
att befintliga arbetsmiljöproblem med bl a höga svavelväten i verket åtgärdas. Ombyggnaden förväntas inte 
kunna ge någon ytterligare möjligheter till inkoppling annat än i ringa omfattning. 
 
Kommunen har också ett förläggande gällande Harestad/Nereby som enligt föreläggandet ska vara klart 31/12 
2024. Planeringen i detta program förutsätter att en förlängning av föreläggandet för detta område kommer att 
beviljas till 2030. Utbyggnaden, som också den innefattar stora överföringsledningar, har lagts i perioden 2025-



Investerings- och driftprogram 
   

5 

2030. Detta för att det inte anses möjligt att varken ekonomiskt eller personalresursmässigt klara denna 
utbyggnad parallellt med utbyggnaden till Aröd. Under förutsättning att kommunen trovärdigt kan visa att 
föreläggandet i Aröd kommer att uppnås anses det mycket sannolikt att en förlängning av Harestad/Nereby 
kommer att beviljas. I förstudie gällande Harestad/Nereby kommer det undersökas om lokala lösningar eller 
inkoppling till kommunens övriga ledningsnät blir mest fördelaktigt. 
 
Investeringarna under perioden 2021-2025 genererar en driftkostnadsökning på ca 20 Mkr, vilket ska betalas av 
taxekollektivet inom respektive verksamhet. 
 
Exploateringsfinansierade investeringar  
Enligt rambudgeten ska exploateringsverksamheten årligen bidra till resultatet med 50 mkr. Ett positivt 
nettoflöde (inkomster-utgifter) inom exploateringsverksamheten påverkar kommunens likviditet positivt och 
minskar därmed vårt lånebehov. 
 
Verksamhetsbudgetar  
För att möta investering- och reinvesteringsbehovet finns förutom specifika projekt även generella 
verksamhetsbudgetar (tidigare kallat ”potter”). 
Dessa budgetar hanterar behov inom områdena trafiksäkerhet/infrastruktur, brokonstruktioner, 
lekplatsprogram, park-och strövområden, badplatser, hamnverksamhet (bryggor och färjor), lokalanpassningar, 
reinvesteringar och energisparåtgärder i kommunala byggnader samt inventarier för kommunala verksamheter 
(datorer, möbler mm). De bedöms som mycket viktiga eftersom förvaltningen jobbar utifrån ”fyrstegsprincipen” 
där verksamhetsbudgetarna ska motverka överinvesteringar i nya anläggningar och lokaler.  
 
En verksamhetsbudget som har kommit till i detta program är en budget för fritidsanläggningar. För att 
möjliggöra mindre behov av reinvesteringar, tillgänglighetsanpassningar och andra mindre åtgärder på redan 
befintliga anläggningar. Verksamhetsbudgeten för motionsspår har utgått då de åtgärder som görs oftast 
hanteras av driftsekonomin och i de få fall som en investering behövs kan denna göras i ramen för den nya 
budgeten för fritidsanläggningar.  
 
I årets planering har en omfördelning skett av tyngdpunkten mellan de två verksamhetsbudgetarna 
lokalanpassningar och fastighetsanknutna investeringar. Behovet av lokalanpassningar ökar när tillämpningen av 
fyrstegsprincipen sker, dvs nyttjandet av befintliga lokaler ska ske före anskaffning av nya lokaler. Budgeten för 
lokalanpassningar har därför ökat och fastighetsanknutna minskat. Totalsumman för dessa två budgetar har 
höjts även med 2 miljoner kronor per år, denna höjning är tänkt riktas mot att hantera behov på skolgårdar och 
andra utemiljöer i kärnverksamheten. 
 

Sammanställning över investeringar 
 
I tabell 2 finns utfallet för kommunens investeringar 2017,  2018 och 2019. 

 
 

 
 

Tabell 2: Utfall investeringar 2017, 2018 och 2019 [tkr] 
 

2017 2018 2019

Skatt, Utfall 260 000 324 000 170 000

Medfinansiering, utfall 51 000 31 000 39 000

Avgift, utfall 352 000 259 000 101 000

Total utfall investering 663 000 614 000 310 000

Skatt Ram 300 000 400 000 188 000

Medfinansiering Ram 46 000 31 000 34 000

Avgift Ram 300 000 240 000 110 000

Total Ram 646 000 671 000 332 000
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I tabell 3 visas den totala planerade investeringsvolymerna per finansieringsslag i jämförelse med den fördelning 
av ramen som antogs i tabell 1. 
 

 
Tabell 3: Planerad investering [tkr] per finansieringsslag i jämförelse med tilldelad ram [tkr] 

 
Vid planering av programmet läggs fokus på att den totala investeringen ska vara på en rimlig nivå i jämförelse 
med den totala tilldelade investeringsramen. Ingen nedskalning sker efter sannolikhet för de enskilda projekten 
därför anses planeringen kunna göras med en viss överplanering eftersom det är rimligt att förvänta att idag ej 
kända faktorer kommer leda till vissa förseningar så investeringar hamnar utanför denna period. Överplaneringen 
i detta program är ca 2% över den totala tilldelade ramen. I övrigt ligger fokus på planeringen att den totala 
ramen för de två första enskilda åren i planeringen ska hållas. 
 
Nedan visas tabeller för alla planerade investeringar per finansieringsslag. Tabellerna över alla planerade 
investeringar är uppdelade per objekt/projekt. Dessa kan befinna sig i olika stadier. En del är under 
genomförande, en del befinner sig i planeringsfas och en del är endast i tidiga skeden. De objekt som 
förvaltningen önskar få beslut om upphandling och byggnation på kommer i en tabell längre ner i dokumentet.  
 
Vid genomförande av projekt finns det saker som kan påverka genomförandet. Det kan handla om 
överklaganden, geotekniska fynd och arkeologiska fynd eller andra problem vid projektering och upphandling. 
Därför finns det en osäkerhet kring tidplanen för projekten. I nedanstående tabell visas objekten på det år som 
de beräknas kunna genomföras under de förutsättningar som gäller idag.  
 
Tabellerna visar de enskilda åren för perioden 2020-2025 samt en utblick för 2026-2029. Utblicken är inte 
komplett då det är svårt att planera behovet så långt fram eftersom det är beroende av de kommande årens 
befolkningsutveckling. 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt

Skatt prognos 114 260 216 857 317 911 268 300 273 300 274 300 1 464 928

Medfinansiering prognos 21 800 4 000 17 000 46 000 32 000 8 000 128 800

Avgift [netto] prognos 98 064 289 276 193 666 139 960 41 125 78 270 840 360

Total prognos 234 124 510 133 528 577 454 260 346 425 360 570 2 434 088

Skatt Ram 120 000 278 000 290 000 290 000 240 000 240 000 1 458 000

Medfinansiering Ram 18 000 3 000 40 000 40 000 10 000 111 000

Avgift [netto] Ram 100 000 230 000 180 000 120 000 90 000 100 000 820 000

Total Ram 238 000 511 000 510 000 450 000 340 000 340 000 2 389 000
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Skattekollektivet – Investeringar 
 Tabell 4-6 visar skatteinvesteringsbehovet för projekt uppdelade per sektor. Tabell 7 visar de skattefinansierade 
verksamhetsbudgetarna. Tabell 8 visar totala investeringsbehovet för skatt. 
 

 
Tabell 4: Investeringsbehov för bildning och lärande 

Ort Verksamhet Sektor Objekt  2020 

Investbg 

 2021 

Investbg 

 2022 

Investbg 

 2023 Investbg   2024 

Investbg 

2025 

Investbg

 2026‐2029 

Investbg 

Diseröd Förskola BoL Diseröd ny förskola

‐1 500

Diseröd Skola BoL Diseröd etapp 1 ‐ Ny matsal+Kök+klassrum

5 000 25 000 10 000

Diseröd Skola BoL Diseröd skola Etapp 2 ‐Ombyggnad gamla 

matsalen+Kök

1 000 7 000

Diseröd Skola BoL Diseröd skola Etapp 4 ‐ Ombyggnation 

gamla idrottssalen 1000 5000

Diseröd Skola BoL Diseröd skola Etapp 5 ‐ Renovering 

Huvudbyggnad

1000 10000

Kareby Förskola BoL Kareby ny förskola/tillbyggnad skola

200

Kareby Skola BoL Kareby Skola Tillbyggnad
5 000 30 000 15 000

Kode Mer Förskola BoL Omställning Kode skola

25000

Kode Skola BoL Kode ny flexibel  grundskola och 

idrottshall

2 000

Kungälv Skola BoL Munkegärdeskolan ombyggnation

2 500 2 500 15000 15000 15000

Kungälv Förskola BoL Förskola/förskolor för 180 platser 80 000

Kungälv Förskola BoL Ersättning Iskällans förskola

65 000

Kungälv Förskola BoL Förskola Norra Kungälv

55000

Kungälv Förskola BoL Ulvegärde fsk tillbyggnad

16000

Kungälv Gymnasium BoL Mimers hus Ombyggnation studiehallar

1 000 15 000 15000

Kungälv Skola BoL Övre Fontin Måltidskök
1 370 10 620

Kungälv Skola BoL Ny flexibel grundskola Kungälv

0 0 0 220000

Kungälv Skola BoL Ny förskola ca 180barn

55000

Kärna Skola BoL Kärna skola tillbygnad matsalsfunktion

500 2 500 22000

Kärna Förskola BoL Kärna ny förskola

65000

Marstrand Skola BoL Flexibel förskola/skola Koön inkl 

idrottslösning

500 500 500 19000 55 000 59 000

Ytterby Skola BoL Ytterbyskolan ‐ om/tillbyggnad flera 

etapper
2 000 5 000 50 000 50 000 50 000 18 000

Ytterby Förskola BoL Ytterby Ny förskola 3‐4 hemvister (108‐144 

barn) 2 000 9000 49 000

Ytterby Skola BoL Kastellegårdsskolan ombyggnad, öka 

kapaciteten med 30%  25 000 50 000

Ytterby Skola BoL Åtgärder Sparråshallen 8 000 3 500 500
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Tabell 5: Investeringsbehov för trygghet och stöd 

 
 
 

 
 
 

Ort Verksamhet Sektor Objekt  2020 

Investbg 

 2021 

Investbg 

 2022 

Investbg 

 2023 Investbg   2024 

Investbg 

2025 

Investbg

 2026‐2029 

Investbg 

Kode Boenden ToS Solhaga äldreboende

3 500 39 000 43500 3000

Kungälv Boenden ToS Ekebo motivationsboende nytt= 

Motivationsboende Energivägen

300

Kungälv Boenden ToS Gruppbostad/servicebostad  SoL 

12000 13000

Ytterby Boenden ToS Gruppbostad Vena1:3

1 670

Ytterby Boenden ToS Ytterbyhemmet utöka med 5 

korttidsplater Äldreomsorgen 8000

Ort Verksamhet Sektor Objekt  2020 

Investbg 

 2021 

Investbg 

 2022 

Investbg 

 2023 Investbg   2024 

Investbg 

2025 

Investbg

 2026‐2029 

Investbg 

Kode Offentliga miljöeSoU Kode centrum 

5000

Kode Infrastruktur SoU Infrastruktur Kode skola 5 000 10 000 5000

Kungälv Infrastruktur SoU Resecentrum Bussplan

1 000

Kungälv Infrastruktur SoU Rollsbomotet, östra och västra samt 

Rollsbokrysset.
8000

Kungälv Infrastruktur SoU Liljedal etapp 1. . Gestaltning av övre 

delen västra gatan, del av strandgatan 

samt stickgator. 

2 637

12411

Kungälv Fritid SoU Infrastruktur ledningar Trankärr

3 000

Kungälv Fritid SoU GC Trankärr

7 000

Kungälv Va/Entreprenad

/Fastighet

SoU Samlokaliserad driftlokal förstudie

300

Kungälv Fritid SoU Renovering Oasen

1 000 12 000 12 000

Kungälv Infrastruktur SoU Liljedal etapp 2 Gestaltning av mitten av 

Västra gatan  6 000

Kungälv Infrastruktur SoU Liljedal etapp 3 Gestaltning av nedre delen 

av gatan nära Sigillet "Rondeltomten"

6 000

Kungälv  Parkering SoU Liljedal parkeringshus

180 000

Kungälv  Parkering SoU Liljedal parkeringshus ‐ parkeringsfriköp

‐80 000

Kungälv Infrastruktur SoU GC bro Kongahälla‐Sjukhuset (Kopplat till 

lasarettetplanen) 15 000
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Tabell 6: Investeringsbehov Samhälle och Utveckling 

Kärna Fritid SoU Kärna ny Spontanidrottsplats 1500

Kärna Infrastruktur SoU GC Lyckvägen Harestad‐Kornhall 2,5 km 20 000

Kärna Infrastruktur SoU GC Lyckvägen Kärna‐Flateby 2,6 km 21000

Kärna Fritid SoU Kärna motionsspår
1000

Marstrand Infrastruktur SoU Marstrandskajen, renovering

320 3 000 3500 17000 15000

Marstrand Infrastruktur SoU Marstrandskajen, renovering Förväntat 

bidrag

‐2800 ‐6000 ‐2000

Marstrand Infrastruktur SoU Ramper  Hamn infrastruktur för båtliv/ 

seglartävlingar

3 000 2 000

Ytterby Infrastruktur SoU Hällebergsgatan förlängning 500 4500

Ytterby Infrastruktur SoU Korsningen Hällebergsgatan/v168 4000 4000

Ytterby Infrastruktur SoU Korsningen Hällebergsgatan/v168 Bidrag ‐2000 ‐2000

Ytterby GC SoU GC Hällebergsgatan 500 4500

Ytterby GC SoU GC Hällebergsgatan, bidrag Björkås, 

Porteberget ‐3000

Ytterby GC SoU GC Torsbyvägen, Stationsvägen/Skolvägen

4000

Ytterby  Infrastruktur SoU Ytterby,väst jvg, norr, Lokalg + GC 2500 2500

Ytterby  Infrastruktur SoU Ytterby,väst jvg, norr, Lokalg + GC bidrag ‐1000

Ytterby Infrastruktur SoU Kollektivgata, väst om jvg

3500 3500

Ytterby Infrastruktur SoU Kollektivgata, väst om jvg Bidrag

‐3500

Ytterby Infrastruktur SoU Vändslinga

1500

Ytterby Infrastruktur SoU Vändslinga bidrag

‐750

Ytterby Infrastruktur SoU Flytt av buss station

15 000

Ytterby Infrastruktur SoU Flytt av buss station bidrag

‐7 000

Ytterby Infrastruktur SoU Pendel parkering centrum P‐däck 80 000

Ytterby Infrastruktur SoU GC‐tunnel Ytterby stn 10 000

Ytterby Infrastruktur SoU GC‐bro Ytterby stn 10 000

Ytterby Infrastruktur SoU Ytterby,väst jvg, syd, Lokalg + GC 8 000

Ytterby Infrastruktur SoU Ytterby,väst jvg, syd, Lokalg + GC bidrag ‐2 000

Ytterby Infrastruktur SoU GC‐ Sparråsvägen‐Rollsbo (inkl bro) 10 000

Ytterby Infrastruktur SoU Ytterby resecentrum

6 000

Ytterby Infrastruktur SoU Ytterby resecentrum bidrag

‐3 000
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Tabell 7: Verksamhetsbudgetar 

 
 
 
 
 
 

 
                                           Tabell 8: Totala investeringsbehovet för skatt 

  

Objekt  2020 

Investbg 

 2021 

Investbg 

 2022 

Investbg 

 2023 Investbg   2024 

Investbg 

2025 

Investbg

 2026‐2029 

Investbg 

BUDGET Fritidsanläggningar

1 000 1000 1000 1000 1000 4000

BUDGET Infrastruktur/ 

trafiksäkerhet/gator/gc

7 700 8 500 7500 7500 7500 7 500 31 000

BUDGET Broar/tunnlar/konstruktioner 

(reinvesteringar)

1 600 1 500 1500 1500 1500 1 500 6 000

BUDGET  Inventarier (möbler, 

verksamhetsnära it‐utrustning mm)

15 000 18 000 18000 18000 18000 18 000 72 000

BUDGET  IT‐inventarier (datorer och 

central it)

3 000 10 000 10000 10000 10000 10 000 40 000

BUDGET Kollektivtrafik 

3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

BUDGET  Lokalanpassningar 

20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

BUDGET Fastighetsanknutna investeringar

12 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

BUDGET Reinvesteringar fastigheter

7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000

BUDGET Strategiska Fastighetsinköp

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

BUDGET Park

2 400 3 000 3000 2000 2000 2000 6800

BUDGET Badplatser

700 300 300 300 300
300 1200

BUDGET  Hamnverksamheten  

(bryggor/färjelägen)
3 000 3 000 3000 3000 3000 3 000 12000

 2020 

Investbg 

 2021 

Investbg 

 2022 

Investbg 

 2023 Investbg   2024 

Investbg 

2025 

Investbg

 2026‐2029 

Investbg 

114 260 216 857 317 911 268 300 273 300 274 300 1 447 750
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Skattekollektivet – Inhyrningar/Köp av plats 
I enlighet med budgetdirektiv 2021-2022 eftersträvar kommunen ett utvidgat samarbete med externa investerare 
och externa utförare inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur kvalitetsperspektivet försvarbart. Vid 
behov av nya investeringar i lokaler för kommunens verksamheter finns möjligheten att samarbeta med externa 
fastighetsägare. När externa intressenter finns måste alternativen kommunal investering och extern investering 
utvärderas ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv. Utgångspunkten är att alltid uppnå lägsta driftkostnad över 
tid, med likvärdig service.  
 
Behovet av kommunala investeringar i lokaler är stora de kommande åren. En del lokalbehov inom 
kärnverksamheten föreslås därför lösas genom att extern part som bygger lokaler och hyr ut till kommunen. 
Inom vissa verksamheter kan även köp av verksamhet vara aktuellt. Tabell 9 och 10 visar planerade behov som 
löses via externa investerare och utförare för sektor bildning och lärande respektive sektor trygghet och stöd. 
 
Kungälvs kommun har tecknat ett samverkansavtal med Hemsö om byggnation och hyresavtal för objekten 
nedan. Dessa redovisas även i tabellen över inhyrningar där ungefärlig tid för byggnation och inflyttning 
framgår. Ett förslag till hyresavtal med Hemsö kommer att tas upp för politiskt beslut för varje enskilt objekt. 
Skulle parterna inte nå enighet om hyresnivåer eller andra avgörande frågor är inte kommunen bunden till att 
låta Hemsö bygga utan kan genomföra objektet som en egen investering. Detta kräver dock en omarbetning av 
investeringsbudgeten. 
 

 Förskola Nordtag 
 Förskola Tjuvkil 
 Förskola Tjuvkil 
 Skola Kode 
 Äldreboende Kungälv  

 
Förvaltningen har i uppdrag att i enlighet med budgetdirektivet att planeringen för LSS-bostäder ska finnas med 
i planeringen av nya bostadsområden. Programmet innehåller därför förslag på lösningar där kommunen hyr 
LSS-bostäder eller köper LSS-platser inom kommungränsen. När det gäller behovet av fler förskoleplatser finns 
det förslag på platser där privata förskoleaktörer kan etablera sig eller där förvaltningen föreslår en upphandling 
av inhyrning av förskolelokaler. Marknaden visar ett tydligt intresse både för att etablera LSS-boenden och 
förskolor i kommunen. Genom detta förslag på lösning behöver kommunen inte investera i alla boenden och 
förskolor som det finns behov av de kommande åren. För en fördjupad bild av behovet hänvisas till 
lokalresursplanen. Samtliga förslag till inhyrningar/externa lösningar framgår i tabellen över inhyrningar och i 
den övergripande tidplanen och inkluderas i den totala driftkostnadseffekten som redovisas i tabell 14. 
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Tabell 9: Planerade externa byggnationer för inhyrning och externa aktörer för sektor bildning och lärande 

 
 

 

 
Tabell 10: Planerade externa byggnationer för inhyrning och köp av plats för sektor trygghet och stöd. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kungälv
Samlokalisering DV

Äldreboende, 90 platser

Servicebostäder

Servicebostäder

Servicebostäder

Ytterby

LSS Gruppbostad Nordtag

Gruppbostad västra Ytterby

Servicebostäder Västra Ytterby

Generell

Äldreboende
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Skattekollektivet – Medfinansiering 
I tabell 11 finns de planerade investeringar för medfinansiering, som innebär att kommunen helt eller delvis 
finansierar anläggningar som sedan kommer att ägas och driftas av trafikverket.  
 

 
 

Tabell 11. Investeringsbehov medfinansiering [tkr] 
 
Avgiftskollektivet 
Tabell 12 visar investeringsbehovet för projekt inom VA och renhållningsverksamhet samt en 
verksamhetsbudget för respektive verksamhet. Längst ned visas den totala uppskattade intäkten som förväntas 
från anläggningsavgifter i prognosen. Investeringsbehovet är nettot mellan dessa intäkter och kostnaderna för de 
olika investeringsobjekten. 
 

MEDFINANSIERING 
Investeringsåtgärd

 2020 
Investb
g 

Planerat 
2021

Planerat 
2022

Planerat 
2023

Planerat 
2024

Planerat 
2025

Planerat 
2026-2029

Tjuvkil väg 168 (även GC Tjuvkil-
Nordösund) 500 29000 31000

GC‐Risby ‐ Stället 10 300

GC‐Kareby‐Kode 15 600

GC‐Kareby‐Kode Trafikverkets 

finansiering ‐7 600

GC Vävra ‐ Tjuvkil 3 000 4000 17000 16000

GC Kode ‐ Stenungsund 1000 1000 8000 5000

Väg 168 Ekelöv‐Kareby motet 69 000

Totalt 21 800 4000 17000 46000 32000 8000 74000
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Ort Objekt 2 020 2021  2022                           2 023                              2 024               2 025      2026‐

2029 

Generell BUDGET: Renhållning 1 000 1000 1000 1000 1000 1000 2000

Kungälv

Ombyggnad ÅVC Munkegärde 1 000 10000 0

Kungälv

Kongahälla sopsugsanläggning 1 817

Kungälv BUDGET: Planerade VA‐

omläggningar/ledningsförnyel

se/Nya serviser 12 500 17000 17000 17000 17000 17000 0

Kode Överföringsledning, Kode‐

Solberga‐Aröd 24 113 0

Ytterby

Överföringsledning 

Kastellegårde‐ pumpstation 

Hollandsgatan 300 150 25 340 15 982 0

Ytterby

Överföringsledning 

pumpstation Hollandsgatan ‐ 

Björkås 400 3050 16843 19 543 0

Ytterby Överföringsledning Björkås‐

Vävra 1 550 103 000 69 000 4 300 0

Ytterby

Pumpstationer 

Överföringsledning Björkås 

Vävra, 3 st 950 50 600 0

Marstrand Överföringsledning Vävra‐

Ödsmål 300 11151 16648 0

Generell
Överföringsledning Ödsmål‐

Solberga 300 12105 20 168 0

Aröd/Kode Överföringsledning Solberga 

Stenungsund 300 4480 8 990 0

Aröd/kode Intäkt överföringsledning 

Solberga‐Stenungsund ‐16 200

Ytterby

Ombyggnation Kastellegården 

pumpstation 2 000 2000 15000 8000 0

Ytterby

Kastellegården ledningar 

under älven 200 1000 8000 4000 0

Aröd/Kode Aröd Etapp 1 17 936 18000 0

Aröd/Kode Aröd etapp 2 415 10 000 20000

Aröd/Kode Aröd etapp 3 1350 13800 13800

Aröd/Kode Aröd etapp 4 450 11300 11300

Aröd/Kode Aröd etapp 5 200 300 3500 39000 39000

Kungälv Överföringsledning Olseröd‐

Bredsten  (VV Sträcka E) 1 000 37200 1000 0

Generell Överföringsledning Olseröd‐

Bredsten (VV Sträcka F) 11 000 29 000 0

Diseröd Håffrekullen 3 000 17 717 300 0

Diseröd Tryckstegring Räfsal 3000 12000

Kareby VA‐ledning till Rishammar 9 200 0

Kungälv Ombyggnad Älvparkens 

pumpstation  2 497 0
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Tabell 12 Investeringsbehov avgift (Renhållning och VA) [tkr] 

 

Kungälv

Liljedal VA, Klocktornet 35 & 36 630 5870 0

Kärna VA utbyggnad Brunnefjäll 343 1579 9475 7896 0

Kärna Nereby Utbyggnad  1 000 180 000

Kärna VA utbyggnad Sjöhåla Etapp 4 2500 0

Kärna VA utbyggnad Kärna 

skolområde och VA ledning 

utanför detaljplaneområdet 1 200 0

Tjuvkil Tjuvkil etapp 2 Tofteberget 500 9300

Tjuvkil Tjuvkil etapp 4 1 990 14000 0

Tjuvkil Tjuvkil etapp 9 2 500 0

Tjuvkil Tjuvkil etapp 7:1 1500 4500 4500 4500 0

Tjuvkil Tjuvkil Etapp 7:2 1200 1000 10200 0

Tjuvkil

Tjuvkil Utbyggnad 2025‐2030 

(12 deletapper) 8000 65 700

Ytterby ÖFL Hollandsgatan ‐ 

Ytternvägen 18000 0

Ytterby
Utbyggnad Nordtag 8 325 0

Ytterby Kompletterande 

överföringsledning vatten 

under E6 500 9500 10 000

Dösebacka Anslutning Ale till Kungälvs VV 4 390 0

Kovikshamn VA utbyggnad Vedhall 1 400 5500 0

Ytterby Utbyggnad Tega ängar 0

Tjuvkil Detaljplan Tjuvkil 2:67, 

ledningar inom detaljplan 200 0

Tjuvkil

Tjuvkil Dike. Del av Tjuvkil 2:67 1 200 2450

Tjuvkil ÖFL Tjuvkils huvud 264 0

Kungälv Detaljplan Resecentrum, del av 

Komarken 1:1 0

Kungälv Detaljplan Kongahälla Västra 

och Östra 24 1464 60 240 120 0

Kovikshamn Utbyggnad Hållsunga 3 240 0

Ytterby

VA Hollandsgatan Dp Entrée 

Ytterby 500 3500

Marstrand

ÖFL Vävra‐Tjuvkil‐Marstrand. 

Kommer delas upp i flera 

etapper 1 000 1 000 2000 2000 15000 38 000 176 500

Marstrand

Etapp 1 ÖFL Vävra‐Marstrand, 

ombyggnation Marstrands 

reningsverk 3 500 8 300

Diseröd Diseröd, centrum 0

Diseröd Diseröd, Disekulla 0

Rörtången/Öd

molsmosse

VA utbyggnad 

Rörtången/Ödmålsmosse 90000

Kungälv Liljedal Västra gatan etapp 2 5000

Kungälv Liljedal Västra gatan etapp 3 5 000

Kungälv Ytterbyvägen VA 8000

Kungälv Ny reservoar Munkegärde 300 900 10 800

0

Bedömda inkomster från 

anläggningsavgifter ‐26 640 ‐38 700 ‐60 818 ‐55 421 ‐69 415 ‐43 650 ‐53820

SUMMA  98 064 289 276 193 666 139 960 41 125 78 270 464 830
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Exploatering 
Tabell 13 visar förväntat in- och utflöde för kommunens exploateringar. Dessa inkomster är dock beroende av 
konjunktur och utvecklingen på marknaden och denna sammanställning är endast en prognos. Ett minus 
indikerar en inkomst och ett plus en utgift. Denna tabell visar endast in- och utflödet av medel, inte vilket år 
som vinsten/förlusten redovisas i resultaträkningen. 

 
Tabellen 13 för exploateringar visar uppskattade inkomster och utgifter för projekten, dvs flödet i projekten. 

 
Driftkostnadskonsekvenser  
 
 
I tabell 14 visas de förväntade driftkostnadseffekterna från de planerade investeringarna, planerade 
inhyrningarna samt planerade köp av platser. Dessa inkluderar både kapitaltjänstkostnader, kostnader för 
verksamhet, hyror mm. Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av nyckeltal/procentsatser. 
I de fall som ett nytt objekt ska ersätta ett gammalt beräknas kostnader för det ersatta objektet som avgående, 
dvs dras av från den totala drifteffekten. 
 
 

 
Tabell 14: Tillkommande driftkostnadseffekter 

 
 
 
 
 
 
  
 

Objekt  2020 
Investbg 

2021 2022 2023 2024 2025 

Disekulla - 8 639    250 -8640 50 350 

Kongahälla   4 065    -99568 5546 -53840 6904 -964 

Liljedal, Klocktornet 35 & 36 - 2 700    1340 2107 300 300 

Liljedal, Gärdet 1:3 detaljplan   1 446    50 

Kärna, friskola, friförskola och bostäder 5 000 192 -12 416

Eriksberg (E9004) 600 -4 000

Entré Ytterby  0 500 -3 000 -3 560 -7 800 -6 300

Båtellet M1302/E9006 590 1 200 -7 100 1 550

Tjuvkil 2:67 i16543 -2 100 ‐3 427
Västra Ytterby Tega ängar 900 -2 950

Nordtag -36 225 50 -35 900 -35 600 -34 890

Håffrekullen -82 0

Gjutaren 5 025 0 8 000

Arntorp 135 -13 240

Turisthotellet Oscars -3 250 6 500 0 -3 250

SUMMA -35 235 -113 103 -51 403 -94 350 -35 136 -7 264

2022 2023 2024 2025 2026 Totalt

Tillkommande drifteffekt Skatt [tkr] 71 094 73 823 129 929 49 516 43 508 367 870

Tillkommande drifteffekt Avgift [tkr] 4 264 4 496 7 509 ‐1 034 5687 20 921
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Projekt för beslut om byggnation 
I tabell 15 visas de projekt/delprojekt som förvaltning vill ha godkända (aktualiserade) för start av upphandling 
och byggnation. De redovisade kostnaderna är en uppskattad total kostnad som innefattar projektering, interna 
kostnader, konsultuppdrag, byggnation mm.  I denna tabell visas kostnad och inkomst för exploatering och 
avgift uppdelat. Kostnaden är den totalbudget som förvaltningen vill ha godkänt för att kunna starta 
genomförandefasen med upphandling och byggnation. Inkomsten är en bedömning som visas för att ge en 
helhetsuppfattning. 
 
För varje projekt visas en uppskattad driftkostnadskonsekvens dessa kostnader finns medräknade i de totala 
tillkommande driftskostnadseffekterna som redovisades i tabell 14. Ett minus betyder en positiv effekt på 
resultatet.  
 

 
Tabell 15: Sammanställning över de projekt som förvaltningen vill ha godkända (aktualiserade) för start av 

upphandling och byggnation. 
 
 
I tabell 16 visas projekt som förvaltningen avser upphandla framöver enligt tidigare tagna politiska beslut för 
aktualisering av dessa projekt. Övriga aktualiseringar som beslutats vid tidigare tidpunkter avser förvaltningen 
inte att upphandla eftersom omständigheter gjort att den planering som då var tänkt inte längre är aktuell.  
 
 

 
Tabell 16: Tidigare aktualiseringsbeslut som förvaltningen har för avsikt att upphandla framöver enligt de tagna 

besluten. 
 
 

  

Projekt Finansiering Budget [tkr] Bedömd årlig driftkostnadseffekt

Övre Fontin måltidskök Skatt 12 000 1 110

Tofteberget VA utbyggnad och inlösen Avgift 9 800 314

Bedömd intäkt Toftebergt Avgift ‐7 800 ‐250

Överföringsledning Björkås‐Vävra Avgift 188 200 4611

Projekt Finansiering Budget Budget beslutad

Infrastruktur allmänplatsmark Klocktornet 35 & 36 Skatt 15 000 KS2019‐1481

Överföringsledning Olseröd‐Bredsten (sträcka E) Avgift 42 285 KS2019‐1481

Överföringsledning Olseröd‐Bredsten (sträcka F) Avgift 42 750 KS2019‐1481

VA utbyggnad Tjuvkil etapp 4:1 Avgift 3 600 KS2019‐1481

VA utbyggnad Tjuvkil etapp 4:2 Avgift 960 KS2019‐1481

VA utbyggnad Tjuvkil etapp 4:3 Avgift 6 380 KS2019‐1481

VA utbyggnad Tjuvkil etapp 9 Avgift 2 800 KS2019‐1481

ÖFL Vävra‐Marstrand etapp 1, ombyggnad Marstrands AVR Avgift 13 800 KS2019‐1481

VA utbyggnad Nordkroken  Brunnefjäll Avgift 17 000 KS2019‐1481

VA Liljedal  Klocktornet 35 & 36 Avgift 6 500 KS 2020‐0443

Håfffrekullen VA‐utbyggnad Avgift 20 000 KS 2020‐0443

Vedhall  VA Avgift 7000 KS 2020‐0443

Åtgärder Sparråshallen Skatt 12 000 KS 2020‐0443
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Uppföljning av investeringarna  
Förvaltningen utvecklar sitt uppföljningsarbete löpande. Fokus vid uppföljningstillfällena är prognoser för 
projektens tidplaner och ekonomi.  
 
Förvaltningen fortsätter att följa upp programmet vid tertial T2 och T3 då prognosavvikelser samt avvikelser i 
utfall presenteras. Dessutom redovisas förslag på balansering av programmet vilket innebär förslag om ändrad 
budget, godkännande av avvikelse samt godkännande av att starta byggnation (aktualisering) av enskilda projekt 
eller delprojekt. Vid avvikelser i projekt som blivit aktualiserade och startat byggnation så lyftes behov av 
ändring i budget till politiskt beslut. Är det en ökning i budget på upp till 5 miljoner kr som kan hanteras inom 
den totala ramen för året lyfts ändringen i budget till KS. Större förändring lyfts till KF. Kommunstyrelsen följer 
månatligen investeringstakten. Inom portfölj tillväxt följs varje projekt upp månadsvis. Verksamhetsbudgetarna 
ska avrapporteras till utskotten vid tertialerna, T1, T2 och T3, både med utfall, prognos och planering framåt. 
 

Särskilda utmaningar och det fortsatta arbetet framåt 
 

 Förvaltningen analyserar behovet av verksamhetslokaler årligen. Behovet prognostiseras både på 
befintlig befolkning boende i kommunen (antal äldre, antal födda barn osv) och på en 
byggbaserad/inflyttad befolkningstillväxt. Exakt hur tillväxten sker och var den sker är en 
osäkerhetsfaktor. I de fall där mer kapacitet behövs i lokalerna ska fyrstegsprincipen tillämpas. Om detta 
inte räcker behövs nya lokaler. Av olika skäl kan dessa inte alltid stå på plats exakt när behovet infaller. 
Då kan tillfälliga lösningar, som till exempel moduler, som ökar kapaciteten användas. Dessa hanteras då 
i lokalanpassningspotten i första hand.  
 

 Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förfina behovsanalyserna kopplat till behovet av utbyggnad 
av infrastruktur Under detta programs gällande tid kommer ett arbete pågå med att utveckla och 
uppdatera en drift- och underhållsplan för VA som förväntas bli ett viktigt planeringsunderlag till 
behovsanalysen inför nästa investeringsprogram. 
 

 Antalet beviljade planbesked och utpekade områden i planprogram tyder på en fortsatt hög tillväxttakt i 
utblicken. Förvaltningen arbetar löpande med att analysera effekterna av bostadsprojekten på 
befolkningsprognosen och vilka tröskeleffekter befolkningsutvecklingen kan förväntas medföra kopplat 
till behov av kommunala investeringar samt förväntade skatteintäkter. Eftersom bostadsmarknaden är 
starkt konjunkturberoende och projekten har många faktorer som kan leda till förseningar i både 
detaljplaneskede och byggnationsskede rör sig prognoserna över vid vilken tidpunkt det blir inflyttning i 
de framtida bostäderna. De flesta planerade projektens bostadsleveranser blir av men inflyttningen är 
svår att prognostisera till rätt år. Den planerade bostadsleveransen är ett viktigt underlag till den 
befolkningsprognos som tas fram en gång per år. För att hantera osäkerheterna i bostadsleveransen följs 
den dessutom upp två gånger ytterligare per år och en grov analys över hur förändringarna påverkar 
gällande befolkningsprognos görs.  
 

 Förvaltningen har till uppdrag att upprätta ett förslag för idrottscentrum med kostnader och 
genomförandetid. Placeringen är på Yttern. I uppdraget ingår att med ett samlat och brett angreppsätt 
utifrån den initiala idén för ett nytt idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen.  

Under hösten 2020 pågår en föreningsdialog samt dialog med de aktörer, såväl nationella, regionala som 
lokala, som visat intresse för att bidra i arbete och finansiering med en hallarena i Kungälv. Arbetet med 
detaljplanen för Yttern återupptas under hösten 2020. Uppdraget är att genomföra den genomlysning av 
ekonomi, avtal och stadsutveckling som behövs för att ta nästa steg i detta utvecklingsarbete.   
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 Efter dialog med kommunstyrelsen har tidplanen för GC-sträckan Kärna-Kornhall tidigarelagts fem 
år så förberedande arbeten sker i perioden 2020-2025 och byggnationen ligger planerad i perioden 
2026-2029. För närvarande ligger detta som två skattefinansierade delsträckor eftersom tänkt 
placering är utanför Trafikverkets vägområde. Ur Trafikverkets perspektiv har sträckningen låg 
prioritet regionalt och därför görs nu bedömningen att det inte är troligt att Trafikverket blir 
medfinansiär. I förberedande arbetet kommer både sträckning och form för finansiering ses över i 
mer detalj. För utblicksperioden 2026-2029 finns idag inga tagna investeringsramar, i detta program 
visas de investeringsbehov som är kända idag för att ge en överblick. När denna period blir planerad 
i högre detalj och får tilldelade investeringsramar kan det uppstå behov av att prioritera mellan olika 
infrastrukturbyggnationer under perioden 2026-2029.  

 
 


